
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
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УТВЪРЖДАВАМ:………………… 

  СИЛВИЯ ЗАБУНОВА – директор  

  

 

ПЛАН 

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ /2020 – 2024/ НА 

ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. КАМЕН ОБЩ. СЛИВЕН 

за периода 2021/2022 година 

 

         Планът за реализация на Стратегията за развитие е съгласуван с целите на 

Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж, „Европа 2020”, Националната стратегия за учене през целия живот за 

периода 2014 - 2020 година, Закона за предучилищното и училищно образование и 

конкретно с Държавните образователни стандарти по чл.22 от Закона. 

 

№ ДЕЙНОСТИ 
Отговорни лица, институции 

и организации; срокове 
Финансиран

е 
Индикатори 

Срок Отговорник 

Приоритетна област 1. Управление на образователната институция 

1 Успешно управление на 

делегирания бюджет. 
постоянен Директор 

Счетоводител  
 Разработен бюджет 

съобразно действащата 

нормативна уредба. 

Осигуряване на 
прозрачност и публично 

отчитане на средствата от 

бюджета и извън 

бюджетните приходи 
 / публикуване на сайта на 

училището/. 

2 Утвърждаване на учебни 

планове в раздел ИУЧ 
септември Директор 

 
не 
изисква 

средства 

Разработени и утвърдени 

учебни планове по 

класове. 
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3 Създаване на работни 

групи и комисии от 

педагози при решаване на 

казуси, разработване на 

правилници и други 

документи. 

септември Директор 

Зам.-директор 

не 

изисква 
средства 

Брой създадени работни 

групи и комисии 

 

4 

4 
Сформиране на 

квалифициран и 
мотивиран педагогически 

екип, обединен от общата 

цел за утвърждаване 
престижа на училището 

септември Директор 

 

не 

изисква 
средства 

Екипност в работата на 

учители и служители–
взаимна комуникация, 

съвместно вземане на 

решения, стимулираща 
образователна среда, 

компетентно и отговорно 

поведение. 

 

5 
Контрол по изпълнение 
на ДОС, активно 

въвеждане на системата 

за оценка и  контрол на 
качество на 

образованието 

постоянен Директор 
Зам.-директор 

 

не 
изисква 

средства 

Брой констативни 
протоколи от проверки. 

Разработени индикатори за 

контрол на институцията. 

Приоритетна област 2. Повишаване на качеството и ефективността в учебната дейност  чрез 

засилване на интерактивния  и интердисциплинарен подход в преподаването и обучението 

 

1 
Повишаване качеството 

на обучение по всеки 

учебен предмет и 

съществено повишаване 
нивото на 

образователните умения, 

адаптирани към различни 
форми и начини за 

практическо прилагане на 

учебното съдържание и 
овладяване на 

компетентности 

постоянен Директор 

Зам.-директор 

Педагогически  

специалисти 

средства от 

бюджета 

Намаляване дела на 

учениците със слаби 

резултати. Повишаване 

резултатите на учениците 
на НВО. Повишаване на 

мотивацията и 

удовлетвореността на 
учениците от качеството на 

образование по всички 

учебни предмети 

 

2 
Създаване на условия за 

изяви на учениците и 
конкретизиране на 

работата с ученици със 

СОП, ученици, срещащи 
затруднения в 

усвояването на учебния 

материал. 

постоянен Педагогически  

специалисти 

не 

изисква 
средства 

Изградени училищни 

екипи за подкрепа за 
личностно развитие на 

детето и ученика; 

провеждане на 
консултации по всички 

учебни предмети по 

предварително изготвен 

график. 

 

3 
Осъществяване на 

допълнителна работа с 

учениците. Откриване на 
заложбите на всяко дете и 

насочване на развитието 

му в област, в която то ще 

изяви най-добре своя 
потенциал. 

 
 

постоянен Педагогически  

специалисти 

Средства от 

бюджета  и  

средства по 

проекти на 

ЕСФ 

Брой на учениците в 

извънкласни форми на 

обучения и конкурси. 
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4 

Прилагане на подходи, 

основани на демократични 

принципи и развити 

образователни модели, 

свързани с повишаване 

успеваемостта на 

учениците. 

постоянен Педагогически  

специалисти 

не 

изисква 
средства 

Брой ученици участвали в: 

- Конкурси 
- Олимпиади 

- Състезания 

Осигурени условия за 

интерактивно учене 

 

5 
Използване на 

иновативни 

педагогически методи и 
форми 

постоянен Педагогически  

специалисти 

Мултимеди

йни 

проектори, 
интерактивн

и дъски, 

дисплеи,лап
топи и др. 

Създадени условия за 

приложение на 

интерактивни методи на 
преподаване и включване 

на ИКТ в образователния 

процес 

6 

6 

6 

Засилване на 

взаимодействието с 

родителите в и извън 
Обществения съвет 

 

 

постоянен Директор 

Зам.-директор 

Педагогически  
специалисти 

не 

изисква 

средства 

Брой проведени 

мероприятия с родителите; 

брой протоколи от 
проведени заседания на 

ОС. 

 

7 
Използване на 
образователни платформи 

за целите на 

дистанционното обучение 

за целия 
период 

Директор 
Зам.-директор 

Педагогически  

специалисти 

Съгласно 
предвидено-

то в 

бюджета 

 

 

8 
Повишаване на 

социалните умения на 

учениците чрез 

подпомагане на 
физическото, социалното 

и личностното им 

развитие 

за целия 

период 

Директор 

Зам.-директор 

Педагогически  

специалисти 

не 

изисква 

средства 

- Програма за 

предоставяне на равни 

възможности 

- Програма за превенция 
на ранното напускане 

от училище 

- Механизъм за 
превенция и 

реинтеграция на 

отпаднали ученици 

Приоритетна област 3. Усъвършенстване на системата за квалификационна и 

вътрешноквалификационна дейност, преквалификация и обучение 

 

1 

Проучване на нагласите и 

потребностите от 

квалификация на 

персонала в училище и 

провеждане на ефективни 

обучения с доказан 

резултат 

септември Председатели 

на училищни 
екипи 

не 

изисква 
средства 

 

 

2 
 Изработване на план за 

квалификационната 

дейност, съобразен с чл. 
223 от ЗПУО 

септември Председатели 

на училищни 

екипи 

не 

изисква 

средства 

План за квалификация 

 

3 
Повишаване 

ефективността на 

педагогическия контрол. 
Повишаване на 

изискванията към 

работата на учителя. 

 Директор 

Зам.-директор 

 

не 

изисква 

средства 

Брой констативни 

протоколи от проверки. 
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4 
Работа с образователни 

платформи и използване 
на ИТ за разработване на 

електронни уроци. 

постоянен Педагогически 
специалисти 

не 

изисква 
средства 

Брой констативни 

протоколи от проверки  

 

5 
Обвързване на 

постигнатите 
професионални резултати 

с допълнително 

материално стимулиране, 
предвидени във 

вътрешните правила за 

работна заплата. 

октомври Зам.- директор 
Педагогически 

специалисти 

Съгласно 

заложените 
средства в 

бюджета на 

училището 

Брой точки от картите за 

диференцирано заплащане 
на педагогическите 

специалисти 

Приоритетна област 4. Ефективно внедряване на ИКТ 

 

1 

Включване в национална 

облачна ИКТ 

инфраструктура за 

нуждите на образоваието 

октомври - 

ноември 

Директор 
Зам.- директор 
Педагогически 
специалисти 

не 

изисква 

средства 

Платформа Microsoft 

Teams и др. 

 

2 
Използване на 
интерактивни методи и 

нови технологии в 

процеса на обучение – 

технологии за 
видеоконферентни 

връзки, интерактивни 

дъски, дисплеи и екиопна 
работа. 

постоянен Директор 
Зам.- директор 
Педагогически 

специалисти 

не 
изисква 

средства 

Повишен интерес от страна 
на   учениците към 

образователния процес и 

повишаване качеството на 

ефективност по всички 
учебни предмети 

 

3 

Продължаващо създаване 
и използване на 
електронни документи от 
задължителната 
училищна документация 

постоянен Всички 

педагогически 

специалисти 

не 

изисква 

средства 

 

 

4 
Осигуряване на трайна 

оптична високоскоростна 

свързаност 

постоянен Директор Средства от 

бюджета 

Налична Wi – Fi връзка в 

училището 

 

5 
Изграждане на 
Информационна система 

за разпространяване на 

информация, свързана с 
дейността на училището   

постоянен Всички 
педагогически 

специалисти 

Средства от 
бюджета 

Електронен дневник; 
интернет страница на 

училището; електронни 

портфолиа на учителите 

 

6 
Използване на 

Националната електронна 

библиотека за нуждите на 
образователния процес 

при въз-

можност 

Всички 

педагогически 

специалисти 

не 

изисква 

средства 

 

Приоритетна област 5. Насърчаване и повишаване на грамотността  

 

1 
Разработване на 

училищна програма и 
план за интеграция на 

деца и ученици от 

етническите малцинства. 

септември Психолог не 

изисква 
средства 

Програма и план за 

интеграция на деца и 
ученици от етническите 

малцинства 

 

2 
Организиране на 

родителски срещи, 

свързани с  ролята на 

функционалната 

октомври  

- март 

Класни 

ръководители 

не 

изисква 

средства 

Брой проведени 

родителски срещи 
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грамотност и 

възможностите и за 
постигане от ученици и 

родители. 

 

3 

Организиране на 

училищни четения по 

класове „В чудния свят на 

книгите”  и Маратон на 

четенето 

октомври - 

ноември 

Педагогически  

специалисти 

не 

изисква 
средства 

Брой организирани четения 

 

4 
Провеждане на 
инициатива „Подарък за 

училищната библиотека” 

постоянен Класни 
ръководители 

не 
изисква 

средства 

 

 

5 
Провеждане на 

допълнително обучение 

по БЕЛ на учениците 

чрез осигуряване на 

обща и допълнителна 

подкрепа  

октомври 

- юни 

 

Педагогически  

специалисти  

не 
изисква 

средства 

Брой групи за 
допълнително обучение 

Приоритетна област 6. Участие в международни програми и проекти 

 

1 
Изграждане на училищни 

екипи за разработване на 

проекти 

септември

-октомври 

Педагогически  

специалисти 

не 

изисква 

средства 

Брой изградени училищни 

екипи за разработване на 

проекти 

 

2 

Участие в национални 

програми и проекти 
септември Ръководство и 

педагогически 

специалисти 

средства от 

проекти и 

НП 

Брой проекти и НП 

 

3 

Участие на родителите в 

проект „Участвай и 

променяй” 

през 
цялата 

година 

Класни 
ръководители 

средства от 
проекти 

Брой проведени 
родителски срещи 

Приоритетна област 7. Осигуряване на ред, стабилност и сигурност на учениците в училище 

 

1 
Поддържане на 
управленска 

информационна система 

на училищно ниво с 
въвеждане на данни за 

всички ученици – Admin-

Pro 

постоянен Ръководство не изисква 
средства  

 

 

 

2 
Стриктно спазване на 
системата за дежурство в 

училище 

постоянен Ръководство и 
педагогически 

специалисти 

не изисква 
средства 

График за дежурство и 
брой извършени проверки  

 

3 

 

 

 

 

 

Засилен контрол по 

изпълнение дейностите, 

свързани с осигуряване на 

безопасни условия на 

обучение, дейността на 

комисиите по безопасност 

на движението, 

противопожарна охрана, 

гражданска защита и час 

на класа 

постоянен Директор 
Зам.-директор 

не изисква 
средства 

Брой изградени комисии, 
брой практически занятия 

за евакуация, брой 

проведени 

здравнообразователни 
беседи с учениците 
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4 

Поддържане на системите 

за видеонаблюдение и 

охрана на училището и 

подобряване безопасността 

на материалната база. 

 

постоянен Директор Средства от 

бюджета 

 

 

5 

Създаване на подкрепяща 

среда за деца и ученици, 

проявяващи агресия 

постоянен Ръководство и 

педагогически 
специалисти 

не изисква 

средства 

% на децата с агресивно 

поведение сведен до 
минимум 

Приоритетна област 8. Осигуряване на щирок спектър от извънкласни форми за свободното време на 

учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество 

 

1 

Осъществяване на 

оптимално ниво на 

вътрешна мотивация у 

учениците чрез 

включването им в 

различни дейности и 

мероприятия 

през 

цялата 
година 

Ръководство и 

педагогически 
специалисти 

Средства от 

бюджета 

Брой сътезания, конкурси и 

тържества 

 

2 

Съвместни дейности с 

читалището и детската 

градина в с. Камен – 

открити уроци, съвместни 

тържества 

декември - 

март 

Педагогически 

специалисти 

не се 

изисква 
средства 

Брой проведени съвместни 

мероприятия 

 

3 

Развиване форми на 

ученическо 

самоуправление 

май Психолог  не се 
изисква 

средства 

 

Приоритетна област 9. Взаимодействие с родителската общност и приобщаването и за активно 

сътрудничество в решаване на училищните проблеми, сътрудничество и активни връзки с 

общественост и НПО    

 

1 
Развиване на 

способностите и 
нагласите на родителите 

за конструктивно 

решаване на проблемни 

ситуации 

октомри - 

ноември 

Ръководство и 

педагогически 
специалисти 

не се 

изисква 
средства 

 

 

2 

Изпълнение на правилника 

за дейността на училището 

за ограничаване на 

отсъствията по 

неуважителни причини 

постоянен Ръководство и 

педагогически 

специалисти 

не изисква 

средства 

Намален брой отсъствия по 

неуважителни причини 

 

3 
Стриктно спазване 

графика за консултации и 
приемно време 

постоянен Педагогически 

специалисти 

не изисква 

средства 

Брой констативни 

протоколи от проверка 

 

4 
Участие на родителите в 

проект „Участвай и 

променяй” 

до края на 

учебната 

година 

Психолог и 

класни 

ръководители 

средства по 

проекта 

Брой проведени 

родителски срещи 

 

5 
Включване  на 

родителите в честване на 

празници и тържества в 

училище 
 

 

 
 

постоянен Педагогически 

специалисти 

Не изисква 

средства 

Брой включени родители 
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
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Приоритетна област 10. Модернизация и технологично обновление на учебно-техническата и 

материалната база на училището 

 Подобрения на външната среда 

 

1 
Планиране, реализация и 

поддръжка на 

състоянието на външната 
среда 

постоянен Ръководство, 

педагогически 

специалисти и 

помощен 

персонал 

При 

наличие на 

средства от 
бюджета на 

училището, 

по НП и 
проекти 

Брой реализирани 

подобрения  

п 

2 
Подобряване на 

откритата спортна база 

 

март - май Ръководство, 

педагогически 

специалисти и 

помощен 

персонал 

При 

наличие на 

средства от 
бюджета на 

училището, 

по НП и 

проекти 

Брой реализирани 

подобрения на спортните 

площадки 

Подобрения на вътрешната среда  

 

1 
Подобряване на 

интериора на работната 
среда, класни стаи и 

общите пространства 

постоянен Ръководство, 

педагогически 

специалисти и 

помощен 

персонал 

При 

наличие на 
средства от 

бюджета на 

училището, 

по НП и 
проекти 

Брой реализирани 

подобрения на МТБ 

 

2 
Повишаване нивото на 

технологично развитие в 

класните стаи – 
мултимедийни 

проектори, лаптопи на 

всеки учител, 
интерактивни 

дъски/дисплеи. 

постоянен Ръководство При 

наличие на 

средства от 
бюджета на 

училището, 

по НП и 
проекти 

Брой технологични 

устройства 

Приоритетна област 11. Финансово осигуряване 

 

1 
Разработване на бюджета 
съобразно действащата 

нормативна уредба 

Спрямо 
стандарта 

за 

финансира
не 

Директор 
Главен 

счетоводител 

не изисква 
средства 

Разработен и утвърден от 
кмета на Община Сливен 

бюджет, отчет по 

изпълнението на бюджета 
на всяко тримесечие. 

 Адаптиране на системите 

за финансово управление 

и контрол в 
образователната 

институция спрямо 

Стандарта за 
финансиране към ЗПУО 

постоянен Директор 

Главен 

счетоводител 
 

не изисква 

средства 

Разработени и 

актуализирани документи 

по СФУК 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № .........../10.09.2021г 
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